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Syyskauden 2020 sosiaalipedagogiset ryhmät 

 

 Syyskaudelle on suunniteltu kolme eri ryhmää ikätason sekä toiminnan tavoitteiden 

painotuksen mukaan. Kaikissa ryhmissä viitekehyksenä on sosiaalipedagoginen 

hevostoiminta ja ryhmissä huomioidaan jokaisen erityiset tarpeet.  Ryhmät sopivat myös 

nepsy-lapsille ja -nuorille.  

 Kaikki ryhmät kokoontuvat syksyn aikana yhteensä 14 kertaa ja jokaisen ryhmän hinta on  

770€.  Ennen ryhmässä aloittamista keskustellaan perheen kanssa siitä, onko ryhmä juuri 

sopiva lapselle tai nuorelle.  

 Jos jokin asia mietityttää ryhmään osallistumiseen liittyen, ota rohkeasti yhteyttä, niin 

voidaan yhdessä pohtia ratkaisuja. Ryhmistä on pitkät ja hyvät kokemukset, joten lämmin 

suositus. Mahdollisista poissaoloista täytyy sopia erikseen, esimerkiksi joululomalla on 

mahdollista pitää rästikerta.  

 Aikataulut löytyvät osoitteessa www.hopoti.com. Näitä ryhmiä ei voi sitä kautta varata 

eikä maksaa. Ryhmistä tulee lasku toivotuissa erissä. Ennen ryhmän aloittamista perhe 

kirjaa yhdessä lapsen / nuoren kanssa toiminnalle omat tavoitteet.  

 Ryhmien ohjauksesta vastaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, erityisopettaja 

ja nepsy-valmentaja Aila Kajander työparinaan sosionomi Helena Jäntti. Ryhmissä on 

avustajia tarpeen mukaan.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aikaponit@gmail.com
http://www.hopoti.com/


 

    

                                                                          

 

 

 

 

 

AiKa-talli                            
Lakeansuontie 175 
04150 Martinkylä 
puh 040 581 7060 
 www.aikatalli.net 

 

 

 

aikaponit@gmail.com 

Y-tunnus 1597927-4 

 

1. Erityisen Ihanat Tytöt (sosiaalipedagoginen hevostoiminta) 

 

Tämä pienryhmä on tarkoitettu yläkouluikäisille tytöille, jotka hyötyvät vahvasta tuesta ja 

ohjauksesta ryhmässä toimimiseen. Hevostaitojen opettelun ja ratsastuksen lisäksi tässä 

hepparyhmässä vahvistuvat sosiaaliset taidot ja toiminnanohjauksen taidot. Ryhmässä 

harjoitellaan tunteiden tunnistamista ja sanoittamista sekä  itsesäätelyä. Ryhmässä 

harjoitellaan kertomaan omista kokemuksista, sanomaan omia mielipiteitä, opitaan 

sinnikkyyttä, koetaan oppimisen iloa ja pärjäämistä. Vertaisuudella on iso merkitys 

ryhmässä, ja ryhmässä jaetaan ja pohditaan arjen haasteita ikätasoisesti.  Jokaisella 

ryhmäläisellä on oma vihko, johon kerätään kokemuksia ryhmästä, pääsääntöisesti 

valokuvien avulla. 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 

                                                            Ryhmässä on yksi paikka vapaana. 

         TORSTAISIN KELLO 17-18.30 

1. 20.8  8.    8.10 

2. 27.8  9.    22.10 

3. 3.9  10.  29.10 

4. 10.9  11.   5.11 

5. 17.9  12.   19.11 

6. 24.9  13.   3.12 

7. 1.10  14.   10.12 
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2. Pienten alakouluikäisten ryhmä ”Pikku Ponit” (sosiaalipedagoginen hevostoiminta vahvalla nepsy.-

otteella) 

 

Tämä pienryhmä on tarkoitettu sellaisille 1.-3. luokkalaisille lapsille, jotka tarvitsevat vahvaa tukea, 

selkeää ja johdonmukaista ohjausta ryhmässä toimimiseen. Ryhmässä vahvistetaan kaveritaitoja, 

vallitsevan tilanteen salliessa toimitaan pareittain ja ryhmänä. Ryhmässä opitaan hevostaitoja sekä 

ratsastusta. Kaikilla harjoituksilla pyritään tukemaan sosiaalisia taitoja, toiminnanohjauksen taitoja 

sekä itsesäätelytaitoja. Ryhmässä opetellaan sopimaan, jakamaan, suunnittelemaan, 

vuorottelemaan ja toimimaan yhdessä. Ryhmässä harjoitellaan omien tunteiden tunnistamista ja 

sanoittamista. Ponien avulla harjoitellaan rauhoittumista ja keskittymistä. Ryhmän toimintaa 

tuetaan piktokuvilla. Jokaisella ryhmäläisellä on oma vihko, johon kerätään kokemuksia ryhmästä, 

pääsääntöisesti valokuvien avulla.  

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

                                       Ryhmässä  on tilaa vielä kahdelle lapselle.  

 

        LAUANTAISIN KELLO 9.15-10.45 

1. 15.8  8.   10.10 

2. 22.8  9.   24.10 

3. 29.8  10. 7.11 

4. 12.9  11. 21.11 

5. 19.9  12. 28.11 

6. 26.9  13. 5.12 

7. 3.10  14. 12.12 
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3. Alakouluikäisten ryhmä ”Rohkeat Ravaajat” (sosiaalipedagoginen hevostoiminta vahvalla nepsy-

otteella) 

Tämä pienryhmä on tarkoitettu 4.-6. luokkalaisille lapsille, jotka hyötyvät vahvasta tuesta ja 

ohjauksesta ryhmässä toimimiseen. Hevostaitojen opettelun ja ratsastuksen lisäksi ryhmässä 

tehtävillä harjoituksilla  tuetaan ja vahvistetaan itsetuntoa ja myönteisiä ajatuksia itsestä. Tässä 

hepparyhmässä opitaan sosiaalisia taitoja, toiminnanohjauksen taitoja ja itsesäätelyä. Ryhmässä 

opetellaan sopimaan, jakamaan, suunnittelemaan ja toimimaan yhdessä, vuorottelemaan ja 

kannustamaan. Ryhmässä harjoitellaan omien tunteiden tunnistamista ja sanoittamista.  Ryhmässä 

harjoitellaan omien mielipiteiden ilmaisemista sekä opetellaan kertomaan omista kokemuksista. 

Ryhmä sopii hyvin lapsille, jotka helposti jännittyvät uusissa tilanteissa. Hevosen kanssa 

työskennellessä opitaan jämäkkyyttä. Kantavana teemana syksyn ryhmässä on rohkeus. Jokaisella 

ryhmäläisellä on oma vihko, johon kerätään kokemuksia ryhmästä, pääsääntöisesti valokuvien avulla. 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                            
                                                                    Ryhmä on täynnä! 

                                                               Lämpimästi tervetuloa! 

                                                                         t Aila & Helena 

      SUNNUNTAISIN KELLO 11.30-13 

1. 16.8  8.   11.10 

2. 23.8  9.   25.10 

3. 30.8  10.  8.11 

4. 6.9  11.  22.11 

5. 13.9  12.  29.11 

6. 27.9  13.  13.12 

7. 4.10  14.  20.12 
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